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Tandarts Croon heeft hier jarenlang zijn praktijk uitgeoefend in de aanbouw rechts van zijn 

statige woonhuis. Dat woonhuis is dan ook geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst. Het 

vormde voor 1900 een afzonderlijk erf dat behandeld wordt onder Lindeind 12. De eerste 

sporen ervan gaan tot 1380 terug, wanneer in het hertogelijke cijnsboek melding gemaakt 

wordt van een 'uitvang' aan de Stroom, waarvoor jaarlijks 1 denier en 1 oort in oude penningen 

opgebracht moest worden. De ondergrond van de praktijkruimte volgt onder Lindeind 13. Dat 

erf liep niet door tot de Voorste Stroom; mogelijk wel tot de 'oude stroom'. Tevoren had de 

familie Fassaert hier zijn drankwinkel.  
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Beatrijs, een dochter van Willem die Becker die oude1 (die hiervoor onder Lindeind 5 ter sprake is gekomen) 
is gehuwd met Peter Wouter Sberen. In 1421 heeft Peter die Beer de helft in het huis en het erf , waar nu het 
woonhuis van tandarts Croon staat, voor de erfpacht van een mud rogge `uut den alvigen huse ende hove 
Peteren de Beer` uitgegeven aan zijn zwager, die de wederhelft alreeds bezit en in het huis woont2.  

Deze Willem die Becker die jonge heeft zijn woonhuis in 14333 voor 43 gouden hertog-Aarts-gulden 
verkocht aan Andries geheten Marseel die rode-Willemssoen. Deze Andries is getrouwd met Kathelijn 
Henrik Smeyersdochter4.  

 
 
 
1  Brussel, Algemeen Rijksarchief, rekenkamer 45072 (1380) fol. 65: [Henricus de Ele habet] It. Laurentius filius Colizants *371* 

1.ort.vet. It. *372* 1.d.;  
 fol. 57: [It. Henricus de Ele de uytfang retro ortum quondam Michaelis de Orde et Colizants versus Fluminem *710* 1.d.vet. It. 

pro Laurentio Colizants de uytfang in flumine *371-372* 1.d.(1).ort.vet.] [(Wilhelmus) Pistor habet];  
 fol. 77: [It. Wilhelmus Pistor de uytfang quondam [Laurentii] Colizants in Flumine *371/372* 1.d.1.ort.vet.];  
 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer 45073,40v (1448): 130. arnoldus filius godefridi groijs pro andrea morseel die 

roede ex parte wilhelmi filius jutte pistoris de hereditatis jutte relictem wilhelmi pistoris de vytfanc 1 d ort. vet.;  
 en fol. 66r 634. johannes filius wilhelmi pistoris pro michaele filio lucie de oirde ex parte matris sui de hereditatis heredes 

michaeli cotificis (cultifex? = messenmaker) 1 d. nov. 
2  Otw,R.144,41; Otw,R.169,4v;  
3  Otw,R.148,35v;  
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In 1436, daags na de feestdag van Maria visitatie heeft Andries Marseel dit huis verkocht aan Henrik, zoon 
van Henrik Goderts van der Vloet. Die heeft het echter nog datzelfde jaar doorverkocht aan Aart Gerit 
Groys. Deze Aart was gehuwd met Aleid Sgroten, dochter van Lambrecht die Groot5. Daartoe gemachtigd 
door het testament van Aleid heeft Aart Groys dit huis verkocht en overgedragen aan Gerit Wouter Groys6. 
Met zijn zwager Gerit die Groet en Wouter Willen, man van Elisabeth die Groet zegt hij zijn schoonvader 
Lambrecht Wijtmans Sgroten toe dat die `sijn leven lanck sal bliven besitten` alle goed waar hij op zit en 
waarin zijn vrouw Engelbeer is bestorven. Op het huis drukken dan als lasten de cijns van een oort aan 
`onzen here den hertoge`, alsmede een erfcijns van vijf stuiver aan de altaristen, een erfpacht van een mud 
rogge aan Henrik Kepken en het onderhoud van een roede van de Oisterwijkse dijk. In 1486 heeft Gerit 
Groys zijn huis omtrent de Linde verkocht en overgedragen aan Lambrecht Lambrecht Noeysen7. Aart 
Bonen, man van Kathelien Colemans heeft daarbij van zijn rechten afstand gedaan. Later verlicht Lambrecht 
de lasten op zijn huis8. In het leven van Oisterwijk heeft deze Lambrecht een belangrijke rol gespeeld, zodat 
over zijn verwanten hier wordt uitgeweid. 

 
 
4
  Otw,R.149,16v;  

5
  Otw,R.157,13v;  

6
  Otw,R.182,3v; sH,R.1251,127;  

7  Otw,R.192,6;  
8  Otw,R.206,24;  
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Lambrecht de schoenmaker9 is in eerste echt gehuwd geweest met de van Tilburg afkomstige Jacob Henrik 
Hagartsdochter10 en heeft bij haar vier dochters verwekt. In tweede huwelijk is hij verbonden met Ief, 
dochter van Wouter Appels11. Deze is in 1535 dood en daarom heeft Lambrecht in 1534 waarschijnlijk zijn 
testament gemaakt; in 1540 leeft hijzelf immers nog. Lambrechts dochter Ariaan trouwt met Antonis de 
Loze Willemszoon, die bij haar drie zonen heeft verwekt: Willem, Jacob en Peter12. De dochter Luitgaard 
heeft uit haar huwelijk met Wouter Henrik Smeekens een dochter Jacoba, welke trouwt met Adriaan 
Goyaart Starts, en een dochter Henriksken, welke trouwt met Jan Embrecht de Weecker13. Lambrecht 
Noeysens derde dochter, Tonis, trouwt met Dirk van den Wiel14. Van de vierde dochter is slechts de naam 
bekend: Meriken. Lambrechts zoon Henrik Lambrecht Neysen (in 1543 al dood) trouwt met Truiken, dochter 
van Jacob Buckinck, welke als weduwe is hertrouwd met Lambrecht Herman Back15. Uit het huwelijk van 
Henrik en Truiken is een dochter Meriken geboren (dood in 157316) welke trouwt met Wouter Joost Aarts 
van Eersel17. Uit hun huwelijk zijn twee zonen geboren: Aart en Henrik. Laatstgenoemde werd door zijn 
huwelijk met Anna, dochter van Jan Laureins Sgreven, de vader van Jan Henriks van Iersel. Deze Jan trouwt 
met Lyntgen van den Dijck18 en heeft uit zijn huwelijk een zoon Adriaan, die trouwt met Berbel Colen uit 
Tilburg, een dochter van Wouter Denijs Colen en Cathelijn, dochter van Michiel Dielis Swagemakers19. Uit 
het huwelijk met Adriaan van Iersel en Berbel Colen is een zoon Michiel geboren die door zijn huwelijk met 
Margriet van Berckel de vader is geworden van Dirk van Iersel, de schoonvader van de onder Lindeind 11 
vermelde Louis Jan Wollaart. De erven Lambrecht Noeysen verkopen hun huis in 1543 aan Gerard van Asten 
Henrikszoon20. Deze was getrouwd met Beatris, een dochter van Willem Pauwels Rijsbroeck, welke rond 
1554 is hertrouwd met Wouter Jan Bacx. Uit haar huwelijk met Gerard van Asten had Beatris meerdere 
kinderen: Henrik Gerits van Asten die uit zijn huwelijk met Willemken, dochter van Jan Beij Peterszoon twee 
zoons heeft, Gerit en Jan geheten21, nog een zoon Pauwels Gerits van Asten en drie dochters: Anna, gehuwd 
met Godschalk Henrikszoon22, Dingen, gehuwd met Gijsbert Wouter Smeekens, welke een zoon Jacob 
heeft23, en Magdalena welke uit haar huwelijk met Adriaan Stoffel Poirters twee kinderen heeft: Willem en 
Quirijn geheten24. 

Op 6 december 1570 is dit huis voor 106 gulden verkocht aan Willem Embert Huysmans, diens broeder Jan 
en aan Jan Wouter Bacx. De koopsom wordt echter niet geheel betaald, weshalve Henrik Gerits van Asten 
en de zijnen in 1576 aan het huis worden gericht. Bij deze opwinning maakt Peter Jansen van Alphen in zijn 
hoedanigheid van deken van het Wullen Ambacht gewag van het recht op de helft van een cijns van zes 
carolusgulden, waarvan de andere helft van Clara, de weduwe van Goossen van der Borcht is. Ook wordt 
herinnerd aan twee `kannen olyen`, welke door de meester `vander capellen van onser liever vrouwen aende 
lijnde alhier` worden geheven25. Vanwege deze last is in 1687 sprake van vijf stuiver welke betaald moeten 

 
 
 
9  sH,R.1287,80;  
10  Otw,R.244,38v;  
11  Otw,R.238,33;  
12

  Otw,R.259,89;  
13  Otw,R.253,59v; Otw,R.262,12v;  
14  Zie genealogie Sapeel; Otw,R.256,146;  
15  Zie genealogie Back; Otw,R.242,32v; Otw,R.264,37v;  
16  Otw,R.276,19;  
17  F.W. Smulders,Van Iersel in De Brabantse Leeuw,jrg. 4 (1955) 35;  
18

  Zie genealogie Back en Lindeind 8;  
19  De Nederlandse Leeuw,jrg. 26 (1940) s.v. Koolen; B.W. van Schijndel,Hoogstraten en Lindeind 16;  
20  Otw,R.247,6v; Otw,R.358,I,10v;  
21

  Otw,R.285,56;  
22

  Otw,R.274,45v;  
23

  Otw,R.297,38;  
24  Otw,R.238,20; Otw,R.258,52; Otw,R.263,73; Otw,R.285,50; Otw,R.297,38;  
25  Otw,R.392,48;  
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worden aan de heer Slingelandt26 en in 1714 van zeven stuiver, te betalen aan de staatse rentmeester der 
geestelijke goederen27. 

Hoe de opwinning is verlopen wordt niet duidelijk. Eerst in 1582 hebben de erven van Gerard van Asten dit 
huis opgedragen aan Elias Willem Elias de Wijs28. Die verliest het huis door brand en heeft de hofstad met 
een klein huiske in 1597 opgedragen aan Aart Willems van den Wiel, bijgenaamd Mardeleyn29. In 1536 bezit 
Aart `een huys ende XVIII roeyen hooffs ende drye roeyen dries, een stucxken ackerlants aen Blocxhecken I 
lopensaet VIII roeyen, de helft van Bacxhof `aen den dijck`, 25 roeden groot, en `een stucxken lants achter 
den Dryehoeck gelegen XLII½ roey`. Voor anderhalf oord wordt hij aangeslagen `van sijn welvaren`30. Twee 
van zijn dochters zijn getrouwd met soldaten ten dienste van de graaf van Leicester, Mardelein met Leeuwie 
Griffin en Cornelia met Willem Landal. Deze twee meisjes doen in 1644 afstand van hun recht in het huis wat 
haar vader heeft gebouwd, ten behoeve van haar zuster Adriaantje met haar man Dierk Thomas Joordens 
van Oirschot (hiervoor onder Lindeind 11 al ter sprake gekomen31. Dierk belooft in 1648 aan heer en 
meester Godefroy van Herlaer, licentiaat in de rechten en oud-raad der stad ‘s-Hertogenbosch, een cijns van 
10 carolusgulden uit dit huis met erve, hof en boomgaard, bij de Linde tegenover de kapel32. 

In 1651 hebben genoemde echtelieden hun huis tegenover het raadhuis opgedragen aan Wouter Embert 
Jan Lamberts33. Deze heet ook Wouter van Balthoven de metser34. Diens dochter Maria, bij Jacomijn dochter 
van Jacob Sneppenschuit, gehuwd met Johan Vrisel, draagt in 1684 haar recht op een derde over aan haar 
broeders Embert en Adriaan35. Uiteindelijk krijgt Embert het gehele huis. Op 27 december 1687 verkoopt die 
het huis bij de grote Linde met de hof van 25 roeden aan Servaas Brocken36. Op het pand drukken dan als 
lasten 100 gulden aan de kinderen Peynenburch - in 1651 moeten de kinderen van Dierk Peynenborch reeds 
jaarlijks zes stuiver beuren37 en in 1692 krijgt Cornelis van Hees bij de scheiding en deling tussen de 
kinderen van Marten van Hees en Marie Jan Peynenborch een rente gaande uit dit huis38 - genoemde vijf 
stuiver aan de rentmeester Slingelandt en een roede van de dijk. Emmert van Balthoven houdt `het willige 
houdt dat houbaer is` aan zich. In 1714 heeft Servaas’ zoon Adriaan Brocken zijn onverdeelde helft in dit huis 
overgedragen aan Peter Emmen de Cort39. Diens weduwe Hendrina Servaas Brocken40 staat in 1736 als 
eigenaresse te boek. Na een kortstondige eigendom van Johan Hijnsbergen wordt rond 1756 de man van 
Johanna, dochter van Peter Embert de Cort, Johan Leonard Lutter, eigenaar van dit huis41. Die bewoont het 
korte tijd zelf. Lange tijd woont er de joodse rabbi. Laatstgenoemde woont er ook wanneer rond 1781 Erich 
Julius Lutter eigenaar wordt42. In 1797 komt het huis aan Joseph Emberts van de Wiel43, wiens weduwe als 
eigenaresse wordt vermeld bij de aanleg van de registers van het kadaster44. 

 
 
 
26  Otw,R.690,97;  
27  Otw,R.410,71;  
28  Otw,R.283,I,17v;  
29  Otw,R.291,52;  
30  GA 241,2v;  
31

  Otw,R.338,67;  
32  sH,R.1570,234;  
33  Otw,R.345,29;  
34  sH,R.1587,192v;  
35  Otw,R.378,II,47;  
36  Otw,R.690,97; de vest vond plaats op 6 februari 1688: Otw,R.400,106v;  
37

  Otw,R.345,29;  
38  Otw,R.477,185; zie genealogie Van Liefbergen;  
39  Otw,R.410,71;  
40

  Otw,R.412,5; Otw,R.419,203v; Otw,N.5299,213 (1742);  
41

  GA 238,13;  
42

  GA 260 t/m 271;  
43  Otw,R.436,80;  
44  F.305: tuin (1); F.306: huis,schuur en erf (11). 
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Alwaar drs Gerrit Jan Croon met zijn vader als tandarts gevestigd was, ligt in de 14e eeuw het erf van 
Elisabeth Colizants45.  

In 1422 is dit van Jan geheten die Moelner46 Jan Moelnerszoon, man van Zoete Colizantsdochter47. Een 
erfpacht van tien lopen rog uit zijn huis en hof verkoopt hij aan Willem van Brakel, zoon van Jacob van 
Brakel. In 1486 is deze erfpacht in bezit van Willems dochter Heilwich48. Deze trouwde eerst met Willem die 
Becker49 en vervolgens met Gijsbrecht Huysmans, die het onderpand als haar gemachtigde in 1497 
opwint50. Het is dan van de kleinkinderen van genoemde Heilwich van Brakel51, namelijk van de kinderen 
van Willem de Loze Henriks tsLozen bij Geertrui Willem sBeckersdochter. Hun momboren (Gijsbrecht 
Gijsbrechts Huysmans voornoemd, heer Henrik die Loze en Bertholomeeus zijn broeder, zonen van Henrik 
die Loeze) en hun vader hadden dat erf, met een huis erop, in 1493 verkregen en wel in een erfwisseling52 
met Jacob Jan Lipprechs die het huis in 1486 kocht van de kinderen van Jan die Becker de oude Willem 
sBeckers53, de schoonvader van voornoemde Heilwich van Brakel die in dat jaar 1486 afging van zijn recht 
van tocht54. 

 
 
 
45  Otw,R.146,9;  
46  sH,R.1274,7v;  
47

  Otw,R.146,24v;  
48  Otw,R.198,14;  
49  Otw,R.175,19;  
50

  Otw,R.202,11;  
51

  Otw,R.188,30;  
52

  Zie onder het Schoutenhof;  
53  sH,R.1242,56v; sH,R.1243,299v;  
54  Otw,R.192,8; Otw,R.198,14; sH,R.1261,550; sH,R.1265,132;  
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Toen Jacob Jan Lipprechs het huis verwierf, drukten daarop als lasten een mud rogge, ten Bosch te leveren 
ten behoeve van Aart de Becker, tien lopen rogge aan Heilwich, weduwe van Willem die Becker te leveren, 
een erfcijns van een pond payments aan `den manhuse van Oesterwijck` te betalen, en het onderhoud van 
een `roeij dijcs opten Oesterwijcschen dijc`. De erfcijns van het Manhuis had bovengenoemde Jan die 
Moelner beloofd aan Henrik Appels van Lucel, die deze heeft nagelaten aan zijn dochter Margriet. Haar man 
Cornelis Aart Michiels heeft deze cijns in 1483 opgedragen aan Adriaan Heyen ten behoeve van Wouter 
sBonten en het manhuis, respectievelijke ter tocht en ten erve55. Na de opwinning door Gijsbrecht 
Huysmans wordt Joorden die Greve eigenaar van dit huis, doch die draagt het spoedig over aan de tweede 
vrouw van voornoemde Willem de Loze, Elisabeth56 dochter van Jan Willem Goyaart Bacx57. Een zoon van 
Heilwich van Brakel uit haar tweede huwelijk, namelijk Willem Gijsbrecht Huysmans vernadert de koop in 
1505, doch Elisabeth Bacx is toch in dit huis bestorven. In 1522 hebben haar kinderen Dirk, Cornelis en 
Goesken, een dochter welke is getrouwd met Gerit Lenaarts de Bont58, een kwart in een huis en hof 
overgegeven aan hun volle broeder Anthonis59. Zijn goed wordt in 1543 omschreven als een huis, erf, hof en 
achterhuis60. Diens zonen zijn reeds bij het vorige huis genoemd61. In 1559 hebben Willem en Jacob dit huis 
toegescheiden aan hun broeder Peter Antonis Willems de Loze. Tegen een erfcijns van zes carolusgulden62 
draagt die het huis met de hof en een `afterhuysken` datzelfde jaar nog over aan Jan Cornelis Vermeer63. 
Eind oktober 1562 maakt deze Jan Matheeus Jan Wijtmans tot eigenaar, doch op 21 december 1562 heeft 
Jan Wijtmans zijn bezit weer overgedragen aan Peter Aart Gijsberts van Megen64. Diens bezit heet achter te 

 
 
 
55  Otw,R.189,27v;  
56  Otw,R.202,11;  
57

  Otw,R.226,5;  
58  Otw,R.231,48v;  
59  Otw,R.209,36v; Otw,R.226,5;  
60

  sH,R.1338,291v;  
61

  Otw,R.247,6v;  
62

  Otw,R.392,1;  
63  Otw,R.263,31v;  
64  Otw,R.266,44v;  
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grenzen aan de Oude Stroom, aan de overkant waarvan in 1572 het erf van Jan Peters de verwer- de na te 
behandelen Verwershof - ligt65. In 1495 heet deze oude stroom de `Oude Vloet`66. 

 

In 1570, op het einde van de maand maart, heeft Peter zijn huis tegenover de kapel voor 207 gulden 
verkocht aan Laureis Lenaart Groys. De rechtsgeldigheid van deze verkoop wordt evenwel aangevochten. De 
verkoper had de inning van de bede - de belasting - aangenomen, maar was in gebreke gebleven voor een 
bedrag van niet minder dan 133 gulden. Niet in staat dit bedrag op te brengen is Peter van Megen met de 
noorderzon vertrokken. Toen Peter `fugityff` bleek, is zijn neef Aart Antonis Gijsberts van Megen 
aangesproken en nadat al Peters goederen waren te gelde gemaakt moest de borg nog 51½ gulden 
bijpassen, een bedrag waarvoor een ambachtsman een heel jaar moest werken. Om de koop gestand te 
doen biedt Laureis Groys nog 30 gulden meer dan de koopsom van het huis67. Laureis beleeft het einde van 
het geding over zijn aankoop niet meer. Het begint ermee dat de rentmeester van de hertog zijn rekening 
aan de Vrijheid aanbiedt. De cijns van zes carolusgulden waarvoor het huis gekocht werd van Peter de Loze 
wordt nu niet meer opgebracht. Jan Witlocx wordt daarom in 1572 aan dit huis `tegenover de Cappelle 
aende Lijnde` gericht en ten behoeve van de Vrijheid wordt het overgedragen aan Claas Colijns. Tenslotte 
worden door de rentmeester der Staten van Brabant in het Kwartier van ‘s-Hertogenbosch beslotene 
brieven des konings verworven, ingevolge welke Jacob de Wale, de schoutet, gemachtigd is het huis over te 
dragen.  

In 1577 vindt uiteindelijk de overdracht van huis en hof aan Marie Scellens, de weduwe van Laureis Lenaart 
Groys, en aan haar zoon Lenaart Laureis Groys alias Hessels plaats68. Wanneer Marie hertrouwt met Adriaan 
Matthijs Hermans69 is de woongelegenheid van dit huis overbodig geworden. De momboor van de jonge 
Lenaert Jan Adriaan Peynenborch en de grootvader Matthijs Ariaen Scellens hebben het daarom in 1584 
verkocht aan Henrik, zoon van Henrik Bouwens70. Wanneer die eigenaar is brandt het huis af. De `bloote 
hofstadt` met de bouwval, aangelag en erf van alles bijeen 40 roeden, is in 1601 door Henrik - inmiddels `de 
oude` geworden - en twee van zijn zoons71, Henrik de jonge en Leunis, verkocht aan Jan Willem Ariens72. Tot 

 
 
 
65

  Otw,R.392,1;  
66  Otw,R.198,14;  
67  Otw,R.274,18; Otw,R.392,1;  
68

  Otw,R.280,73;  
69

  Otw,R.280,10; Otw,R.283,II,63; Otw,R.284,42v;  
70

  Otw,R.283,II,63;  
71  Otw,R.307,80; Henrik Bouwens de oude heeft verder een zoon, Adriaan en twee dochters: Beatrix en Engel. Zijn zuster 

Meriken heeft uit haar huwelijk met Lambert Ghijs een zoon, Gijsbrecht, een dochter Jenneke, getrouwd met Jan Henrik 
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herbouw gaat ook die niet over. In 1604 verkoopt hij de afgebrande hofstad aan de oude bekende Lenaart 
Groys73. Deze trouwde met Anna Goyaart Tesselts, welke in 1630 weduwe is74. Drie kinderen heeft Lenaart 
Groys achtergelaten: een zoon Laureis en twee dochters, Elisabeth, welke is getrouwd met Marten Lamberts 
van Venroy en Marieke, welke is getrouwd met Jan Arien Lathouwers, ook genoemd Jan Adriaans van 
Gestel. Of nu ook Lenaart de plek waar zijn ouderlijk huis stond onbebouwd heeft gelaten dan wel 
andermaal brand het nieuwe huis heeft verwoest75, Jan Arien Lathouwers (die in 1654 alle recht in dit erf 
verwierf76) heeft in 1659 aan Cornelis van Eijck, de vorster, een in 1657 al afgebrande77 hofstad van 40 
roeden overgedragen78. Op de grens met het oostelijke erf staat dan een wilgeboom. De eigenaar van dit 
oostelijke erf, de metselaar Wouter Emberts van Balthoven, koopt de afgebrande hofstad twee jaar later 
van Cornelis van Eijck79. Zelfs deze metser laat het erf onbebouwd - in de vrijheid is er de groei voortaan uit.  

 

Wouter van Balthoven heeft drie zoons. Van deze had Jan uit zijn huwelijk met Lucia, dochter van Cornelis 
Vennix, maar één kind, zodat het uitsterven van diens tak niet denkbeeldig was. Wouter van Balthovens 
weduwe Jacomina Sneppers - ook hiervoor onder Lindeind 12 alreeds genoemd - gaat derhalve op 9 januari 
1683 af van haar recht van tocht in de hier behandelde afgebrande hofstad aan de grote Linde bij het 
raadhuis, waaraan het recht van weg over de dries tot de rivier toe is verbonden80. Op 31 januari 1685, 
wanneer noch Jacomina noch haar kleinzoon meer in leven zijn, heeft Lucia Vennix met haar tweede man, 
Matthijs van der Pluym, haar recht op de hofstad afgestaan aan haar zwagers Embert en Adriaan, de 
broeders van haar eerste man Jan van Balthoven81. Wanneer deze twee delen krijgt Adriaan dit erf, terwijl 

 
 

Smolders, nog een dochter Jenneke en een dochter Heilke; zie onder Lindeind 59;  
72  sH,R.1441,204;  
73  Otw,R.298,49v;  
74

  Otw,R.280,11margo;  
75  Waarschijnlijk bleef het erf steeds onbebouwd: GA 241,2 (1636),GA 242,3v (1652); GA 243,3;  
76  Otw,R.348,30v; Otw,R.357,II,3v; sH,R.1615,131;  
77

  sH,R.1587,192v;  
78

  Otw,R.353,69;  
79

  Otw,R,355,27;  
80  Otw,R.377,I,3;  
81  Otw,R.474,11v;  
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Embert het ouderlijk huis houdt. Adriaan van Balthoven, wiens goederen op 21 juli 1713 worden geschat82 
is in het bezit van het huis, wat hij kennelijk heeft gezet, opgevolgd door de molenaar Cornelis Petersen 
Schonk, waarschijnlijk omdat deze getrouwd was met Cornelia, dochter van Adriaan van Balthoven uit het 
huwelijk wat die in 1685 heeft gesloten met Catharina Emsen83. Wanneer in 1736 tot de eerste 
huisnummering wordt overgegaan is Cornelis Schonk hier eigenaar. Eveneens in 1756, wanneer er naast 
Cornelis ook Martien Schonk woont. Laatstgenoemde zit er nog in 1761 wanneer de weduwe van Cornelis 
Schonk eigenaresse is en hij blijft er zitten wanneer de eigendom overgaat op het Vrouwenhuis (rond 
176684). Martinus Schonks zoon Cornelis Schonk wordt voor het eerst als bewoner vermeld in 1786. 

Wanneer de registers van het kadaster worden aangelegd, is dit huis nog steeds eigendom van het 
Vrouwenhuis85. Deze stichting verkreeg deze door koop tegen een rente van drie gulden en 15 stuiver van 
de erfgenamen van Wouter, de zoon van voormelde Adriaan van Balthoven86. Door ruiling komt die 
tenslotte aan de grutter Johannes van de Wiel, wiens nalatenschap in 1879 wordt gescheiden en gedeeld. 

overzicht 
 

   

  LINDEIND 12 

   

  Laureis? Colizants 

  Willem die Becker die oude (1380) 

  Peter Wouter Sberen x Beatrijs d. Willem die Becker die oude (1/2) 

4-4-1422 huis Willem die Becker die jonge 

30-12-1433 huis Andries geheten Marseel die rode-Willemssoen x Katelijn Henrik Smeyers 

3-7-1436 huis Henrik z. Henrik Goderts van der Vloet 

28-10-1436 huis Aert Gerit Groys x Aleid Sgroten d. Lambrecht die Groot 

20-1-1476 huis Gerit Wouter Groys 

4-2-1486 huis Lambrecht Lambrecht Noeysen x Jacob Henrik Hagartsd., xx Ief d. Wouter Appels 

20-3-1543 huis achterhuis Gerard van Asten Hendrikszoon x Beatris d. Willem Pauwels Rijsbroeck (die xx Wouter Jan Bacx) 

6-12-1570 huis achterhuis Willem Embert Huysmans, Jan Embert Huysmans en Jan Wouter Gerits van Asten 

  erfgen. Gerit van Asten (opwinning) 

19-4-1582 huis Elias Willem Elias de Wijs 

10-1-1597 afgebrande hofstad met 
klein huisje 

Aart Willem Aarts van de Wiel (Mardeleyn) 

12-11-1644 huis Adriaantje Aart van de Wiel x Dierk Thomas Joordens van Oirschot (van Laarhoven) 

 huis boomgaard 1 L  

14-2-1651 huis Wouter Embert Jan Lamberts (van Balthoven, de metser) x Jacomijn Jacob van Sneppescheyt 

27-7-1684 huis Embert en Adriaan zn Wouter van Balthoven 

  Embert Wouter van Balthoven 

6-2-1688 huis 25 R hof Servaas Brocken 

17-11-1714 huis Peter Emmen de Cort x Hendrina Servaas Brocken 

  Johan Hijnsbergen 

r.1756  Johan Leonard Lutter x Johanna d. Peter Embert de Cort 

 
 
 
82

  Otw,R.409,159v;  
83  Dat de Van Balthovens metsers waren blijkt uit Otw,R.348,30v en Otw,R.353,69. Embert Wouters van Balthoven heeft een 

dochter, Jenneke, uit zijn huwelijk met Cornelia, dochter van Peter Martens van Beurden. Van Adriaans huwelijk blijkt uit 
Otw,R.250,19 en Otw,R.256.16. Kinderen van Cornelis Schonk zijn Jan en Jacoba, Otw,R.256,15. Mogelijk was Martien een 
broeder van Cornelis;  

84
  GA 238,13v;  

85  F.307: huis en erf (13); F.308: tuin (1);  
86  GA ged. 126. 



 © De Vrijheid Oisterwijk Lindeind 12-13  •  11 

  Erich Julius Lutter 

25-9-1797 huis schuur Joseph Emberts van de Wiel (1761-1818) x Cornelia Jan van den Brekel F.305/306, na 1874 F.909/910 

1878 huis schuur Adriaan Willems (1839-1912) x Cornelia van de Wiel 

  na 1878 met deel van achtererf west F.955 

1879 huis fabriek jhr Joseph Emile Marie de Kuyper (1853-1917), sigarenfabrikant x Anna Agatha Maria Schaap  
 na 1885 F.1128/1129 

1894 huis aan de straat, huis in 2 
woningen erachter, kantoor 
bergplaats 

Jan Schonk, metselaar 

1898 huis aan de straat, huis in 2 
woningen erachter, kantoor 
bergplaats 

Joseph Pieter Larsen, schoenfabrikant 

  na 1898 met erf west (zonder achterste achtererf) F.1329/1330 

1904 2 huizen Theodoor Arnold Verhoeven, arts, na 1904 F.1460 

1914 huis koetshuis Everardus Henricus Johannes van der Heijden, arts 

1919 huis koetshuis 
 

Alphonse GJB Hamers, sigarenfabrikant 

1928 huis koetshuis NV Nederlandsche Sigarenfabriek De Huifkar 

  B303, na 1947 De Lind 32 

1954 huis garage Constant Joseph Cor Antoine Croon, tandarts 

   

   

  LINDEIND 13 

   

  Elisabeth Colizants 

v.1422  Jan die Moelner Jan Moelnerszoon x Zoete Colizantsdochter 

  Jan die Becker de oude Willem sBeckers 

22-2-1486 huis Jacob Jan Lipprechs 

31-5-1493 huis krn Willem de Loze Henriks Tslozen bij Geertrui Willem Sbeckers 

  Gijsbrecht Huysmans x Heilwig Willem van Brakel (opwinning) 

4-3-1497 huis Joorden die Greve 

4-3-1497 huis Elisabeth d. Jan Willem Goyaart Bacx x Willem Henrik de Loze 

24-1-1522 huis Anthonis Willem de Loze 

5-3-1557 huis Peter Antonis Willems de Loze 

8-4-1559 huis achterhuisje Jan Cornelis Vermeer 

31-10-1562 huis achterhuisje Jan Matheeus Jan Wijtmans 

21-12-1564 huis achterhuisje Peter Aart Gijsberts van Megen 

31-3-1570 huis achterhuisje Laureis Lenaart Groys 

21-2-1576 huis Marie Mathijs Scellens wede Laureis Lenaart Groys (xx Adriaan Matthijs Hermans) 

6-11-1584 huis Henrik z. Henrik Bouwens 

18-6-1601 blote hofstad 40 R Jan Willem Ariens 

3-2-1604 afgebrande hofstad Lenaart Laureis Groys alias Hessels x Anna 

11-3-1654 afgebrande hofstad 40 R Jan Arien Lathouwers (van Gestel) x Marieke Lenaart Groys 

28-11-1659 afgebrande hofstad 40 R Cornelis Stees van Eijck, vorster 

19-5-1661 afgebrande hofstad Wouter Emberts van Balthoven, metselaar x Jacomina Peter Sneppers 

11-1-1683 afgebrande hofstad Jan Wouter van Balthoven x Lucia Cornelis Vennics (xx Mathijs van de Pluym) 

31-1-1685 afgebrande hofstad Embert en Adriaan van Balthoven  

(21-7-1713) huis Adriaan van Balthoven x Catharina Emsen 

  Cornelis Peters Schonk x Cornelia d. Adriaan van Balthoven 

r.1766 huis Vrouwenhuis van Oisterwijk F.307/308 

1848 huis Johannes van de Wiel, grutter 

1879 huis Adriaan Willems (1839-1912) x Cornelia van de Wiel 

1879 huis jhr Joseph Emile Marie de Kuijper (1853-1917), sigarenfabrikant x Anna Agatha Maria Schaap 

1894 huis Jan Schonk, metselaar 

1898 huis Joseph Pieter Larsen, schoenfabrikant 

  zie verder onder L12 
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